UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Pan Witold Olszewski (Wiertconsulting Sp. z o.o.) działając na podstawie
pełnomocnictwa Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., pismem
z 18 stycznia 2019 r., znak: 212/WO/2019 wystąpił do Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego o zaopiniowanie lokalizacji nowo projektowanej stacji pomiarowo-regulacyjnej
o przepustowości Q=100 000 Nm3/h w Kruszwicy (dalej SPR Kruszwica) wraz z gazociągiem
przyłączeniowym wysokiego ciśnienia DN300 MOP=8,4 MPa o długości ok. 50,0 m i jego
włączeniem do istniejącego gazociągu DN700 MOP=8,4 MPa relacji: Gustorzyn – Mogilno
na dz. nr 61 (obręb 0044 Szarlej) w gminie Kruszwica.
2. Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2302 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1590) przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, inwestor występuje o opinię
właściwego miejscowo zarządu województwa.
3. Konsultacje ustawowe:
Zakres powyższej regulacji nie podlega ustawowym konsultacjom.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego po zbadaniu założeń lokalizacji
inwestycji stwierdził, iż nie koliduje ona z zadaniami samorządu województwa, w tym
z zadaniami uwzględnionymi w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa
kujawsko-pomorskiego, zatwierdzonym uchwałą Nr XI/135/03 Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Nr 97, poz. 1437).
W związku z powyższym, zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r.
o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
w Świnoujściu, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego opiniuje pozytywnie
lokalizację nowo projektowanej stacji pomiarowo-regulacyjnej o przepustowości Q=100 000
Nm3/h w Kruszwicy (dalej SPR Kruszwica) wraz z gazociągiem przyłączeniowym wysokiego
ciśnienia DN300 MOP=8,4 MPa o długości ok. 50,0 m i jego włączeniem do istniejącego
gazociągu DN700 MOP=8,4 MPa relacji: Gustorzyn – Mogilno na dz. nr 61 (obręb 0044
Szarlej) w gminie Kruszwica.
5. Ocena skutków regulacji:
Zakres powyższej regulacji nie niesie za sobą skutków finansowych, jak również
nie pociąga za sobą konieczności zmiany innych aktów prawnych.

